Alvó cica

Ez a leírás Zhaya/Zhaya Designs tulajdona. Eladni,
cserélgetni, megjelentetni, sokszorosítani (beleértve a
más nyelvekre való fordításokat is) tilos.

Természetesen a leírást, képeket és fotókat sem

adhatod ki sajátodként. Az elkészült figura eladása

Interneten és a piacokon a tervező - Zhaya / Zhaya
Designs – nevének megjelölésével megengedett.
Köszönöm szépen :o)

***

FIGYELEM: Kérlek, vedd figyelembe, hogy a leírásomat csak a

www.zhaya.de/www.zhaya.eu oldalakon osztom meg. Ha ezt az INGYENES leírást máshonnal töltötted

le, töröld ki azonnal – léteznek ugyanis weboldalak, ahol névtelen hekkerek pdf-fájlokat vírusokkal
töltenek fel, melyek lehetővé teszik, hogy hozzáférjenek számítógépedhez, személyes vagy pénzügyi
adataidhoz.

Hozzávalók:
A megadott fonallal (farok nélkül) a figura körülbelül 30 cm hosszú lesz. Az általam
használt fonal és tűméret természetesen csak példa /kiindulópont. Az, hogy milyen
fonalat használsz, természetesen a te döntésed, ezzel vagy ehhez hasonló fonallal a
figura nagyon puha lesz. Ha kisebb cicát szeretnél, válassz vékonyabb fonalat és
tűméretet.
•
•
•
•
•
•
•

Fonal (nálam nem egészen 150 g - 3 gombolyag - Gründl King Cotton - 78m/50g)
Pólófonal (nálam ReCotton) a kosárkához
Tetszés szerinti fonal a takaróhoz
Megfelelő méretű horgolótű (nálam 3,5 mm és 12 mm)
Tömőanyag
Rózsaszín fonal az orrhoz
Varró- /stoppolótű

Rövidítések:
fp = félpálca
hp = hamispálca, kúszószem
lsz = láncszem
rp = rövidpálca
szap = szaporítás
fogy = fogyasztás
Ha nincs másképp megadva, spirálban horgolunk.
Az általam használt fonal egészem jól hagyja magát szőrősre kefélni. Aki szeretne
ilyen bundás hatást elérni, még az összevarrás vagy hímzés előtt kefélje ki.
Ehhez ilyen állatszőrhöz készült kefét használtam.
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Fej:
1.Varázsgyűrűbe 6
rp(6)
2.szap x6 (12)
3.(rp, szap) x6 (18)
4.(2 rp, szap) x6 (24)

5. (3 rp, szap) x6 (30)
6. (4 rp, szap) x6 (36)
7. (5 rp, szap) x6 (42)
8. (6 rp, szap) x6 (48)
9. (7 rp, szap) x6 (54)
10.(8 rp, szap) x6 (60)
11.-20. (10 kör) rp minden szembe (60)
21.(8 rp, fogy) x6 (54)
22.(7 rp, fogy) x6 (48)
23.(6 rp, fogy) x6 (42)
24.(5 rp, fogy) x6 (36)
25.(4 rp, fogy) x6 (30)
26.(3 rp, fogy) x6 (24)
Itt el lehet már kezdeni a tömést.
27.(2 rp, fogy) x6 (18)
28.(rp, fogy) x6 (12)
Tömd készre.
29.fogy x6 (6)
Fejezd be, zárd le, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz, esetleg keféld szőrösre.

Pofi:
Egy oválist horgolunk (kattints ide vagy
figyeld a rajzot):
1. 6 lsz, 1 rp a tűtől számított 2.
szembe, 3 rp, 3 rp ezen az oldalon az
utolsó szembe; a láncsor alsó felén
haladva horgolj tovább: 3 rp, 2 rp az
utolsó szembe (12)
Innentől a megszokott módon spirálban
haladunk tovább.
2. szap, 3 rp, szap x3, 3 rp, szap x2 (18)
3. 1 rp, szap, 3 rp, [1 rp, szap] x3, 3 rp, [1 rp, szap] x2 (24)
4. 2 rp, szap, 3 rp, [2 rp, szap] x3, 3 rp, [2 rp, szap] x2 (30)
5. 3 rp, szap, 3 rp, [3 rp, szap] x3, 3 rp, [3 rp, szap] x2 (36)
6.-8. (3 kör) rp minden szembe (36)
Fejezd be, zárd le, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz, esetleg keféld ki.
Tömd ki és helyezd a fejre. Ha a helyére került, a megmaradt fonallal varrjuk fel. A
legjobb, ha matracöltést használunk. A lezárása előtt esetleg tömjük még egy picit
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utána, de ne túl tömörre, ha még formázni szeretnéd. Ha még maradt a fonalból, erre
rögtön fel is lehet használni.
Közvetlenül a pofija alatt középen vezesd ki a tűt, a fonalat vezesd függőlegesen
felfelé és itt egy kicsit a közepe fölött szúrj vissza, majd vezesd ki újra alul, a
beszúrás helyénél. Húzd feszesre a fonalat és ismételd meg 2-3-szor, majd kösd el a
fonalat, a végét rejtsd el belülre.

Hímezzük ki az orrát. Először készítsük el a kontúrját, majd töltsük ki, végül újra
varrjuk körbe a kontúrvonalat, hogy a szélei szép simák legyenek. Ismét a fej alján
kezdtem és a végén ott kötöttem el a fonalat is.
Mivel a fej most még egy kicsit formátlan, alakíthatsz rajta. Ehhez a szőr színének
megfelelő hosszabb fonalat vezess be a fej alján és az egyik oldalon, közvetlenül a
pofija felett húzd ki (ott, ahol alapesetben a szem kerülne), a másik oldalon (ahova a
másik szem kerülne) ismét szúrj vissza és a fej alján, a beszúrás helyén vezesd ki.
Húzd feszesre a fonalat, amíg a fej formás lesz, kösd el jól, a fonal végét rejtsd el a
fejben. Hímezd ki a szemeket.
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Fül (2x):
1. Varázsgyűrűbe 6 rp(6)
2. (2 rp, szap) x2 (8)
3. (3 rp, szap) x2 (10)
4. (4 rp, szap) x2 (12)
5. (5 rp, szap) x2 (14)
6. (6 rp, szap) x2 (16)
7. (7 rp, szap) x2 (18)
8. (8 rp, szap) x2 (20)
9. (9 rp, szap) x2 (22)
10.(10 rp, szap) x2 (24)
Lapítsd ki a fülét és kúszószemmel horgold össze. Zárd le, hagyd hosszan a fonalat a
varráshoz, esetleg keféld ki. Varrd fel a füleket a fejre.

Test:
1. Varázsgyűrűbe 6 rp(6)
2. szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
4. (2 rp, szap) x6 (24)
5. (3 rp, szap) x6 (30)
6. (4 rp, szap) x6 (36)
7. (5 rp, szap) x6 (42)
8. (6 rp, szap) x6 (48)
9. (7 rp, szap) x6 (54)
10.-18. (9 kör) rp minden szembe (54)
19.11 rp, fogy, (4 rp, fogy) x5, 11 rp (48)
20.-24. (5 kör) rp minden szembe (48)
25.(14 rp, fogy) x3 (45)
26.-28. (3 kör) rp minden szembe (45)
29.(13 rp, fogy) x3 (42)
30.-31. (2 kör) rp minden szembe (42)
32.(12 rp, fogy) x3 (39)
33.rp minden szembe (39)
34.(11 rp, fogy) x3 (36)
35.rp minden szembe (36)
A hátsó részt tömd ki.
36.(4 rp, fogy) x6 (30)
37.(3 rp, fogy) x6 (24)
38.(2 rp, fogy) x6 (18)
39.(rp, fogy) x6 (12)
Tömd ki az elülső részt is, de ne túl tömörre.
40.fogy x6 (6)
Fejezd be, zárd le, hagyd hosszan a fonalat a varráshoz, esetleg keféld ki. Helyezd rá
a fejet (ügyelj arra, hogy a hasrész elől legyen) varrd fel a testre (legjobb, ha
matracöltést használsz).

Mancs (2x):
1. Varázsgyűrűbe 6 rp(6)
2. szap x6 (12)
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3. (rp, szap) x6 (18)
4. (2 rp, szap) x6 (24)
5. (3 rp, szap) x6 (30)
6. -10. (5 kör) rp minden szembe (30)
11. (8 rp, fogy) x3 (27)
12. rp minden szembe (27)
13. (7 rp, fogy) x3 (24)
14. rp minden szembe (24)
15. (6 rp, fogy) x3 (21)
16. rp minden szembe (21)
Tömd ki a mancsokat, de ne túl tömörre, hogy formázható legyen még. Kilapítva fogd
össze a mancsot és kúszószemmel horgold össze. Fejezd be, hagyd hosszan a fonalat
a varráshoz, keféld ki, ha szeretnéd.
Egy hosszabb darab fonallal formázd meg az ujjait. Gombostűvel jelöld be az ujj
vonalainak a helyét. Ezután szúrd a tűt az aljába, közvetlenül a megjelölt hely mellé,
elől vezesd ki, Ismét szúrj vissza a tűvel a tetején levő jelölőtől jobbra (ezt ismételd
meg 2-3 alkalommal, így lesz szép a formája). Húzd ki a második helynél és ismételd
meg ezen az oldalon is. Végül a kezdőszálnál vezesd ki és még egyszer húzd meg jól,
majd kösd el. A fonal végét egyszerűen húzd be belülre, ezzel elrejtheted a mancson
belül.

Farok:
Horgolás közben tömd folyamatosan, úgy egyszerűbb, mint ha amikor már túl hosszú.
De természetesen lehet a végén is tömni. Összességében ne tömd túl tömörre, hogy
könnyedén be tudd hajlítani.
1. Varázsgyűrűbe 6 rp(6)
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2. szap x6 (12)
3. (rp, szap) x6 (18)
4. (2 rp, szap) x6 (24)
5. -8. (4 kör) rp minden szembe (24)
Ha szeretnéd, itt válts át másik színre
9. -10. (2 kör) rp minden szembe (24)
11.fogy, 22 rp (23)
12.-13. (2 kör) rp minden szembe (23)
14.fogy, 21 rp (22)
15.-16. (2 kör) rp minden szembe (22)
17.fogy, 20 rp (21)
18.-19. (2 kör) rp minden szembe (21)
20.fogy, 19 rp (20)
21.-22. (2 kör) rp minden szembe (20)
23.fogy, 18 rp (19)
24.-25. (2 kör) rp minden szembe (19)
26.fogy, 17 rp (18)
27.-28. (2 kör) rp minden szembe (18)
29.fogy, 16 rp (17)
30.-31. (2 kör) rp minden szembe (17)
32.fogy, 15 rp (16)
33.-34. (2 kör) rp minden szembe (16)
35.fogy, 14 rp (15)
36.-40. (5 kör) rp minden szembe (15)
Fejezd be, de ne zárd le. Hagyd hosszan a fonalat a varráshoz, tömd ki. Rögzítsd a
mancsokat és a farkát gombostűkkel, és ha megtaláltad a megfelelő helyet, varrd fel.
Aki szeretne, horgolhat hozzá egy kosárkát is – a mérete akár egy igazi cicához is
illene, hozzá lehet toldani esetleg egy-két szaporítós sort :o)

Kosárka:
Belső rész:
Pólófonal, tűméret: 12 mm
Horgolj ismét egy oválist, mint a pofijánál. Zárt körökben horgolunk. Minden kör
láncszemmel kezdődik, és az első szembe öltött hamispálcával végződik.
1. 6 lsz, 1 rp a tűtől számított 2. szembe, 3 rp, 3 rp egy szembe, 2 rp egy szembe
(12)
2. szap, 3 rp, szap x3, 3 rp, szap x2 (18)
3. 1 rp, szap, 3 rp, (1 rp, szap) x3, 3 rp, (1 rp, szap) x2 (24)
4. 2 rp, szap, 3 rp, (2 rp, szap) x3, 3 rp, (2 rp, szap) x2 (30)
5. 3 rp, szap, 3 rp, (3 rp, szap) x3, 3 rp, (3 rp, szap) x2 (36)
6. 4 rp, szap, 3 rp, (4 rp, szap) x3, 3 rp, (4 rp, szap) x2 (42)
7. 5 rp, szap, 3 rp, (5 rp, szap) x3, 3 rp, (5 rp, szap) x2 (48)
8. 6 rp, szap, 3 rp, (6 rp, szap) x3, 3 rp, (6 rp, szap) x2 (54)
9. 7 rp, szap, 3 rp, (7 rp, szap) x3, 3 rp, (7 rp, szap) x2 (60)
10.csak első szembe öltve: rp minden szembe (60)
11.rp minden szembe (60)
Fejezd be, vágd le és varrd el a fonalat, vagy legalább rögzítsd (a fonal vége legyen
hátul).
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A hosszabbik oldalon, amelyik később elől lesz, jelölj
meg középen 12 szemet. A bal oldali jelölésnél kívülről
kösd újra hozzá a fonalat.
Innentől sorokban horgoljuk, minden sor végén
megfordítjuk.
12.1 lsz, rp minden szembe (48)
13.1 lsz, fogy, 44 rp, fogy (46)
14.1 lsz, fogy, 42 rp, fogy (44)
15.1 lsz, fogy, 40 rp, fogy (42)
Fejezd be, varrd el láthatatlanul a fonalat.

Külső oldala:
Pólófonal (esetleg másik színnel), tűméret: 12 mm
Zárt körökben horgoljuk. Minden kör láncszemmel kezdődik, és az első szembe öltött
hamispálcával zárul.
1. 6 lsz, 1 rp a tűtől számított 2. szembe, 3 rp, 3 rp egy szembe, 3 rp, 2 rp egy
szembe (12)
2. szap, 3 rp, szap x3, 3 rp, szap x2 (18)
3. 1 rp, szap, 3 rp, (1 rp, szap) x3, 3rp, (1 rp, szap) x2 (24)
4. 2 rp, szap, 3 rp, (2 rp, szap) x3, 3 rp, (2 rp, szap) x2 (30)
5. 3 rp, szap, 3 rp, (3 rp, szap) x3, 3 rp, (3 rp, szap) x2 (36)
6. 4 rp, szap, 3 rp, (4 rp, szap) x3, 3 rp, (4 rp, szap) x2 (42)
7. 5 rp, szap, 3 rp, (5 rp, szap) x3, 3 rp, (5 rp, szap) x2 (48)
8. 6 rp, szap, 3 rp, (6 rp, szap) x3, 3 rp, (6 rp, szap) x2 (54)
9. 7 rp, szap, 3 rp, (7 rp, szap) x3, 3 rp, (7 rp, szap) x2 (60)
10.8 rp, szap, 3 rp, (8 rp, szap) x3, 3 rp, (8 rp, szap) x2 (66)
11.csak hátsó szálba öltve: rp minden szembe (66)
12.rp minden szembe (66)
Fejezd be, vágd el és varrd el a fonalat, de legalábbis rögzítsd (a szál vége kerüljön
hátulra).
A hosszabbik oldalon, amelyik később elől lesz, jelölj meg középen 12 szemet. A jobb
oldali jelölésnél kösd újra hozzá a fonalat.
Innentől sorokban horgolj, minden sor végén fordítsd meg a munkát.
13.1 lsz, rp minden szembe (54)
14.1 lsz, fogy, 50 rp, fogy (52)
15.1 lsz, fogy, 48 rp, fogy (50)
16.1 lsz, fogy, 46 rp, fogy (48)
Itt ne fordítsd meg, egy kör ráköltés következik (rövidpálcák, másik irányba horgolva),
ezzel mindkét darabot horgold össze. A belső részt tehát fektessük pontosan a külső
részbe. A felső körben 6 szemet a belső részben duplázz meg, tehát a belső részben
minden 8. szemet még egyszer a 7. szembe kell beleölteni, majd 2 szem következik a
felső körben, ezután ferdén a lelapított bemeneti rész mentén folytasd 12 szemmel,
ahogy szoktad, majd ismét ferdén felfelé horgolj, végül zárd le kúszószemmel.
Fejezd be, varrd el láthatatlanul a szálat.
A nagyobb kényelemért horgoltam még egy takarót is.

Takaró:

Ismét nagyon vastag fonalat használtam. Ha vékonyabb fonalat választasz,
ugyanezen az elv mentén horgolj még hozzá.
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Ismét zárt körökben horgolj. Minden kört láncszemmel kezdj és az első szembe öltött
kúszószemmel zárj le.
1. 6 lsz, 1 rp a tűtől számított 2. szembe, 3 rp, 3 rp egy szembe, 3 rp, 2 rp egy
szembe (12)
2. szap, 3 rp, szap x3, 3 rp, szap x2 (18)
3. 1 rp, szap, 3 rp, (1 rp, szap) x3, 3 rp, (1 rp, szap) x2 (24)
4. 2 rp, szap, 3 rp, (2 rp, szap) x3, 3 rp, (2 rp, szap) x2 (30)
5. 3 rp, szap, 3 rp, (3 rp, szap) x3, 3 rp, (3 rp, szap) x2 (36)
6. 4 rp, szap, 3 rp, (4 rp, szap) x3, 3 rp, (4 rp, szap) x2 (42)
Egy kört horgoltam zárásként hp – lsz váltakozásával. Fejezd be, varrd el a fonalat.
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